PÅtimirile m[ntuitorului

Viaţa Maicii Domnului
partea a III-a
Maica Domnului cu Pruncul,
împreună cu Dreptul Iosif au fost
nevoiţi să plece în Egipt şi au locuit
acolo vreme de doi ani până la
moartea lui Irod cel Mare, apoi s-au
întors în Galileea, în aşezarea
numită Nazaret. Atât fuga în Egipt
cât şi întoarcerea s-au făcut prin
arătarea îngerului care le-a vestit în
vis ce să facă.
Maica Domnului şi Dreptul Iosif
se bucurau că Iisus putea creşte în
linişte. Toţi cei din jurul Său se
minunau cât de repede “creştea şi Se
întărea cu duhul” (Luca 2,40).
La vârsta de 12 ani, Iisus a păşit
în Templul Sfânt la Ierusalim pentru
că, după legea iudaică, de la această
vârstă, orice copil trebuia să capete
învăţături, să ştie poruncile şi
rânduielile Legii. Pe când se
întorceau ei de la Templu, “Copilul
Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii
Lui nu ştiau. Şi socotind că este în
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ceata călătorilor de drum, au venit
cale de o zi, căutându-L printre rude
şi printre cunoscuţi. Şi, negăsindu-L,
s-au întors la Ierusalim, căutându-L.
Iar după trei zile L-au aflat în templu,
şezând în mijlocul învăţătorilor,
ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi
care Îl auzeau se minunau de
priceperea şi de răspunsurile Lui”
(Luca 2, 43-47).
Și-au continuat viaţa în Nazaret
până când Iisus a împlinit 30 de ani.
Între timp a murit Iosif, susţinătorul
şi sprijinitorul familiei. Maria a
rămas în sat cu Iisus, Care învăţase
meşteşugul tâmplăriei de la Iosif. El
îşi ajuta familia cu munca Sa.
De cum şi-a început Domnul
Iisus lucrarea de propovăduire în
lume, Maria şi-a lăsat satul şi L-a
urmat peste tot, în toate călătoriile
Sale şi L-a slujit îndeaproape.
Maica Domnului şi Fiul ei au fost
invitaţi să participe la o nuntă în

Cana, o localitate din Galileea. Aici
s-a făcut începutul minunilor Sale,
căci Maica Sa, văzând că nuntaşii nu
mai au vin, I-a sugerat să facă ceva.
Hristos le-a cerut slujitorilor să
umple vasele cu apă, apoi apa s-a
prefăcut în vin, şi nu orice vin, ci în
“vinul cel bun” (Ioan 2,10). Această
minune este lăudată şi amintită
până în zilele noastre şi citită din
Evanghelie la slujba cununiei.
Bucurie i-au adus Maicii
Domnului toate binefacerile şi
minunile săvârşite de Iisus Hristos,
vindecarea tuturor celor ce i-au ieşit
în cale şi i-au cerut ajutorul. Bucurie
simţea Maica Domnului când vedea
bolnavii vindecaţi. Bucurie simţea
Maica Domnului când asculta
cuvintele Lui pline de viaţă, văzând
că şi alţii le ascultă şi le împlinesc!
Dar clipele de bucurie ale Maicii
Domnului au fost scurte şi au venit
marile ei suferinţe. Ea a fost alături
de Iisus şi în vremea Pătimirilor, căci
pe nedrept arhiereii Templului L-au
acuzat, L-au arestat, L-au interogat,
apoi L-au bătut şi biciuit şi L-au
condamnat la moarte prin
răstignire. Inima ei de mamă a fost

“străpunsă de sabie”, aşa cum
prevestise Bătrânul Simeon. A văzut
cu ochii ei înlăcrimaţi batjocurile,
biciuirile, pălmuirile, îmbrăcarea
purpurei, punerea cununii de spini,
scuipările, purtarea Crucii până la
Dealul Golgotei. Cu toate acestea ştia
că jertfa Fiului ei aduce mântuirea
întregului neam omenesc.
Pe Cruce fiind, văzând-o pe
Maica Sa îndurerată, Hristos o
încredinţează ucenicului Său iubit,
Sfântul Ioan Evanghelistul,
spunând: ”Iată mama ta! Şi din
ceasul acela ucenicul a luat-o la sine”
(Ioan 19, 27). Au stat lângă
Mântuitorul până în ultimele clipe,
când Iosif din Arimateea şi Nicodim
au ridicat de pe Cruce trupul mort al
lui Iisus şi l-au dus către mormânt.
Maica Domnului L-a însoţit până la
peştera mormântului, care a fost
pecetluită şi păzită de ostaşi pentru
a nu fi furat trupul Domnului.
Toate aceste dureri nu au
arătat-o pe Maica Domnului
necredincioasă şi chiar de avea
inima plină de durere şi amărăciune,
a păstrat în ea râvna, evlavia şi
credinţa în Învierea Fiului ei.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Modalităţi de cinstire a Maicii Domnului
Sărbători în cinstea Maicii Domnului
Postul Maicii Domnului (1-14 August)
Rugăciuni de mulţumire şi de cerere (în timpul Sfintei Liturghii, a
cultului public şi particular)
Slujbe speciale în cinstea şi spre lauda sa: Acatistul Buneivestiri,
Acatistul Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Acoperământ,
Paraclisele Maicii Domnului
Nu există slujbă bisericească în care să nu existe rugăciuni, cântări
(imne, stihuri sau axioane) în cinstea Maicii Domnului
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